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Programa Actes Culturals
Dimecres 20 de gener

Diumenge 24 de gener

A les 17.30 h, al canal d’Instagram
@bibliotequesspr
Hora del conte, amb Mon Mas,
El Nen gris
Per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

A les 12 h, a la sala teatre del Centre
Parroquial, Teatre El monstre dels colors,
d’Anna Llenas. Cia. Tutatis (amb entrada
anticipada). https://www.entrapolis.com/
entrades/el-monstre-dels-colors-dannallenas-cia-tutatis
Ho organitza: Servei de Cultura
Hi col·labora: Centre Parroquial

Divendres 22 de gener
A les 18.30 h, al Cinema Ribes – Centre
Parroquial.
Projecció de la pel·lícula La dona il·legal,
amb la presencia del director Ramón
Termens i del montador Sergi Maixenchs.
Venta entrades a cinemaribes.com/
entrades i a taquilla.
Ho organitza: Cinema Ribes – CineClub

Dissabte 23 de gener
A les 19.30 h, a la sala teatre del Centre
Parroquial.
Concert Òpera Prima, amb Itziar Espinar
i Hèctor Valls (amb entrada anticipada).
https://www.entrapolis.com/entrades/
concert-opera-prima-amb-itziar-espinar-ihector-valls
Ho organitza: Servei de Cultura
Hi col·labora: Centre Parroquial

A les 19 h, a la sala teatre del Centre
Parroquial.
Teatre Improshow de Festa Major
(amb entrada anticipada).
https://www.entrapolis.com/entrades/
teatre-improshow-de-festa-major-orgajuntament-de-sant-pere-de-ribes
Ho organitza: Servei de Cultura
Hi col·labora: Centre Parroquial

Dilluns 25 de gener
A les 7.15 h, des del campanar de
l’Església, Toc d’Alba
Hi col·labora: Campaners de Ribes
A les 09 h, a l’ermita de Sant Pau, Missa a
l’ermita de Sant Pau
Presidida pel mossèn Fermín Martín,
rector de la Parròquia de Sant Pere.
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Sant Pau2021
Aforament controlat. Cal reserva prèvia
(consultar a la parròquia).
1h, a la plaça de Sant Pau
Concert Qui canta els mals espanta amb
Andreu Miret, tenor, la Cobla Maricel i
David Puertas com a presentador i director
(amb control d’aforament i entrada
anticipada)
https://entradium.com/events/concert-quicanta-els-mals-espanta
Ho organitza: Servei de Cultura
En cas de pluja, aquesta activitat serà
anul·lada.
A les 12.30 h, a l’església de Sant Pere
Ofici de Festa Major.
Presidida pel mossèn Fermín Martín,
rector de la Parròquia de Sant Pere.
Aforament controlat.
A les 17 h i a les 20 h, a la sala teatre
del Centre Parroquial, Concert El gran
Cugat i els petits Chihuahues, amb
Esteve Molero i Meritxell Galan (amb
entrada anticipada).
https://www.entrapolis.com/entrades/elgran-cugat-i-els-petits-chihuahues-ambesteve-molero-i-meritxell-galan
Ho organitza: Servei de Cultura
Hi col·labora: Centre Parroquial

Dimecres 27 de gener
A les 19 h, al Cinema Ribes – Centre
Parroquial, Projecció del documental
Cartas Mojadas. Presentació i posterior
col·loqui amb la presència d’un membre
d’Open Arms.
Entrades a cinemaribes.com/entrades i a
taquilla.
Ho organitza: Cinema Ribes – CineClub
A les 17.30 h, a la biblioteca Manuel de
Pedrolo, Laboratori de ficció digital
Club de joc. Adreçat a infants de 8 a 12
anys. Cal inscripció prèvia.
Places limitades.

Diumenge 31 de gener
A les 18.30 h, a la sala de teatre i Cinema
Bell-Lloc Temporada Clàssica 20-21.
Concert Les cordes de la camerata amb
la Camerata Eduard Toldrà de Vilanova
i la Geltrú.
Dirigit per Xavier Pages Corella.
Entrades a centreparroquial.com/entrades
Ho organitza:
Lírica Ribes del Centre Parroquial

2021 Un Sant Pau especial
Les restriccions aprovades per la Generalitat de Catalunya per a contenir la
propagació de la COVID, vigents de moment fins el 24/01/21, suspenen les festes majors i els actes de cultura popular,
per la qual cosa no es duran a terme les
tradicionals cercaviles ni rues, correfocs,
traques ni actuacions de balls populars de
la Festa Major de Sant Pau de Ribes i de
Santa Eulàlia de les Roquetes.
Amb l’objectiu de mantenir l’activitat
cultural, el caliu i la tradició -en la mesura del possible- d’aquestes dates, alhora que respectar les necessàries mesures
sanitàries, el Servei de cultura ha decidit
mantenir l’organització de les activitats
de l’agenda cultural que habitualment es
duen a terme al voltant d’aquestes festivitats. Aquestes activitats s’adequaran a
les condicions permeses per la normativa
vigent. Es duran a terme en recintes amb

aforament controlat i reserva prèvia d’entrada. La decisió s’ha adoptat també seguint les línies marcades pel Pla de Reactivació Cultural Local, una de les apostes
decidides del Consistori per mantenir la
contractació preferent d’artistes i professionals locals i del territori, tot ajudant al
sector econòmic cultural en la dura situació actual que també està patint
Entitats, colles, músics i grallers, sector
pirotècnic, persones voluntàries, ADF i
Ajuntament són conscients que ara per
ara és fonamental preservar la salut dels
nostres veïns i veïnes.
No hem d’oblidar, a més, que les reunions i trobades familiars i “de caràcter
social” estan limitades a un màxim de 6
persones i 2 bombolles de convivència i
que és vigent la recomanació de limitar
les sortides del domicili en la mesura que
sigui possible.

